Nieuwsbrief januari 2022

QliQ Primair Onderwijs
Nieuwveld 61
5702 HW Helmond
0492-477960

---------------------------------------Beste collega’s,

In deze nieuwsbrief:

2022 is inmiddels al weer bijna een maand oud. Wij hopen dat dit
nieuwe jaar jullie veel geluk en een goede gezondheid brengt.
Covid heeft al een geruime tijd veel invloed op onze levens en ons werk.
Hopelijk komen we snel over de piek van besmettingen heen en zal het
virus steeds meer naar de achtergrond verdwijnen.
De afgelopen periode heeft ons nogmaals laten inzien dat een goede
gezondheid niet vanzelfsprekend is en het belangrijk is om te investeren
in zaken als beweging en ontspanning. We zijn daarom blij om met jullie
te delen dat je via QliQ voordelig kunt gaan sporten! Meer info hierover
vind je op pagina 5 .
Een van de andere mooie ontwikkelingen binnen QliQ is de
samenwerking met een communicatiebureau om o.a. onze huisstijl en
communicatie uitingen onder handen te nemen. Jullie gaan hier de
komende maanden de eerste resultaten van zien.
In deze nieuwsbrief kijken we o.a. terug op enkele bijeenkomsten en is er
ook weer aandacht voor een kijkje in één van onze mooie kindcentra.
Leuk om te zien hoe we ons onderwijs samen iedere dag weer een stukje
mooier en beter maken!
Heb jij iets wat je de moeite waard vindt om te delen in de nieuwsbrief?
Dat horen we graag via communicatie@qliqprimair.nl.
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Veel leesplezier gewenst namens de werkgroep,
May, Femke, Kim
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QliQ Nieuwjaars quiz
Vrijdag 14 januari was het zover: de QliQ Nieuwjaars quiz 2022. Dit online alternatief voor de ‘fysieke
nieuwjaarsborrel’ werd bijgewoond door ongeveer 200 collega’s en was een feestje! Onder het genot
van het vooraf uitgedeelde ‘chocoladepakketje’ werd fanatiek meegespeeld en werden er leuke foto’s
en filmpjes ingestuurd.

Jan Lieffering (de Korenaar) en Mark van Dijk (de Vendelier) waren onze studiokandidaten. Na een nek
aan nek race ging Mark er uiteindelijk vandoor met de winst.

Een kijkje achter de schermen…

Felicitaties en prijzen voor onze
thuiswinnaar Maaike Bakx !(de Vlier)
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Save the dates – Make it week
In maart is het weer Make-it time! Er zijn in deze week 2 verschillende activiteiten:
1. De Make-it challenge week (van 21 tot 25 maart voor groep 5 t/m 8)
- Je kijkt iedere dag met je leerlingen een kort filmpje waarin de challenge wordt uitgelegd.
- Alle challenges zijn uit te voeren met eenvoudige materialen, op en rond de school.
- Je kunt een challenge in een kwartiertje doen, al nodigen challenges ook uit om er meer tijd en
creativiteit in te stoppen.
- Je voert een challenge uit met je klas, in groepjes of in tweetallen; hier ben je als leerkracht helemaal
vrij in.
- Je ontvangt voor de challenge week een mailtje met meer informatie over de challenges en de
materialen die je nodig hebt.
- Deel en bekijk resultaten op ons digitale prikbord. (Neem hier een kijkje op het prikbord van afgelopen
jaar https://lnkd.in/duurTpg4 )
Aanmelden? https://forms.office.com/r/EXDLHJZRD5

2. De Make-it dag (Donderdag 24 maart op Hogeschool de Kempel voor groep 5 t/m8
*Deelname aan de Make-it dag is gratis.
*Een klas zorgt zelf voor begeleiding van de leerlingen, we gaan uit van 1 begeleider per 5 kinderen.
*Als kinderen aankomen op de Kempel krijgen ze een gebied waar ze mogen starten daarna mogen ze
vrij rond lopen. Er zijn inloop workshops. (als er plek is ga je zitten) er zijn ook gesloten workshops (starten
op een bepaald tijdstip en duren een bepaalde tijd) Er is een grote variatie aanbod; programmeren,
elektronische muziek maken, proefjes doen, techniekopdrachten etc.
*Op een plattegrond is aangegeven wat er allemaal te doen is.
*Er zijn twee rondes: Ronde 1 van 9.00 tot 11.30 uur. Ronde 2 van 13.00 tot 15.30 uur.
*Doe je ook mee met de Make-it challenge week die in de zelfde week is dan kunnen de kinderen
de challenge van donderdag uitvoeren op de Kempel.
*De Make-it dag wordt georganiseerd door QliQ, Prodas, Platoo, Hogeschool de Kempel en
Brainport Development. Er zijn maximaal 200 plekken voor leerlingen van QliQ.
*Bij te veel inschrijvingen proberen we een verdeling te maken tussen de scholen. (inschrijving is dus
nog geen garantie voor plek!)
*Aanmelden voor de Make-it dag kan tot uiterlijk 25 februari. Meld je nu hier aan!
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P&O

Bijeenkomst ABP
Er hebben zich inmiddels 11 medewerkers aangemeld voor de online bijeenkomst van het ABP. Er
is nog ruimte voor 4 personen. De online bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 februari om half 4.
Aanmelden kan nog via personeelszaken@qliqprimair.nl

ONS onderwijsbureau
Onze vaste contactpersoon bij ONS Onderwijsbureau, Anja Debets werkt in de maand februari
vanuit Aruba.
In verband met het tijdverschil de vraag om in deze maand jouw vragen per mail naar haar te
sturen. Mocht er tóch behoefte zijn aan telefonisch contact dan kan dit via de helpdesk van ONS
Onderwijsbureau (088-8504709) óf via Anne Janssen (088-8504745).

Ondersteuning en bereikbaarheid ‘ONS onderwijsbureau’
Aanpassen NAW-gegevens
Deze kun je zelf aanpassen in Afas Insite
Helpdesk mutaties personeelssalarisadministratie
Telefoonnummer: 088-8504709
Mail: qliqmutaties@onsonderwijsbureau.nl of helpdesk.psa@onsonderwijsbureau.nl
Helpdesk Afas Insite
Telefoonnummer: 088-8504705
Mail: qliq.afas@onsonderwijsbureau.nl

*De payroll-kalender is ook terug te vinden in Afas Insite bij “Documenten”
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Bedrijfsfitness – lekker sporten!
Je wordt er fit en vitaal van, je weerstand neemt toe en je zit lekkerder in je vel: sporten is in alle opzichten
een goed idee! Dat vinden wij bij QliQ ook. Daarom hebben wij leuk nieuws voor jou: Vanaf vandaag krijg jij
de mogelijkheid om via QliQ met voordeel te sporten!
Er is veel veranderd de afgelopen tijd, het belang van fit zijn is alleen maar duidelijker geworden. Hiermee
geven we je een duwtje in de rug om jezelf fit te houden.
Je kunt via onze nieuwe bedrijfsfitnessregeling kiezen uit ruim 3.300 sportlocaties. Bijvoorbeeld een
sportschool bij jou in de buurt, een crossfitbox op de route naar je werk of de yogaschool waar je al jaren
lid bent. Ook binnen (en buiten) de sportlocaties heb je veel opties. Doe je mee aan bootcamp, pilates of
ga je zelfstandig trainen?
Hoe werkt het?
Ga naar www.mijnfitnessplan.nl en log in met code QLIQ570.
Kies bij welke sportschool jij met korting wilt sporten en meld je aan!
Heb jij al een abonnement bij een van de aangesloten sportlocaties? Maak dan gebruik van de handige
overstapservice zodat jij ook van het voordeel profiteert.
Bedrijfsfitness Nederland werkt met professionele sportlocaties. Op alle locaties wordt gewerkt aan de hand
van een protocol, zodat jij veilig kunt trainen.
Heb je nog vragen? Wanneer je bent ingelogd op MijnFitnessplan vind je daar ook een tabblad met FAQ’s.
Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact op met Bedrijfsfitness Nederland, zij helpen je graag.
Veel sportplezier!
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“Welkom bij QliQ” Bijeenkomst nieuwe medewerkers.
Woensdag 19 januari was het eindelijk zover. Het was al enkele jaren een grote wens van May Berben en
Nicole Romero van personeelszaken om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met QliQ. De wens
lag eigenlijk bij een fysieke bijeenkomst maar wegens covid is er toch gekozen voor een online bijeenkomst.
Samen met Monique Klaassen (directrice Westwijzer en SBO de Toermalijn) en Angeline Jeurissen (directrice
de Korenaar) is er een programma in elkaar gezet waarbij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en leren
van en met elkaar centraal staat.
Na een korte opening zijn we in twee groepen uit elkaar gegaan. Monique en Angeline hebben een
toelichting gegeven op de huidige ontwikkelingen die spelen binnen QliQ. Denk hierbij aan de
veranderingen op bestuursniveau en het proces dat we als stichting doorlopen met betrekking tot onze
nieuwe strategische belofte. Daarnaast hebben onze nieuwe collega’s een filmpje gekeken waarin de
collega’s van het bestuurskantoor zich hebben voorgesteld. Met trots vertelden zij over hun rol en functie
binnen QliQ.
Nicole en May gaven onder andere uitleg over Afas Insite en
de arbodienst. Ook zijn de contactgegevens gedeeld zodat
duidelijk is waar en bij wie je moet zijn met welke vragen.
Er is ook gesproken over tips en tops. Wat kan er worden
verbeterd? Wat heb je gemist? Waar werd je blij van toen je bij
QliQ kwam werken? Op een constructieve en openhartige
manier hebben onze nieuwe collega’s ons meegenomen in
hun ervaringen. Deze ervaringen gaan wij meenemen om onze manier van werken nog beter te maken.
We zijn plenair afgesloten met een Kahoot quiz waarbij “zien wat je niet hoort” centraal stond. Zien we echt
wat er is óf maken je hersenen al een keuze in wat belangrijk is?
We hebben de middag als zo prettig ervaren dat we er nu al voor gekozen hebben om structureel 2x per
jaar een middag te organiseren voor nieuwe collega’s. Hopelijk kunnen we de volgende bijeenkomst fysiek
organiseren.
Onze dank gaat uit naar de collega’s die de tijd hebben genomen om ervoor te zorgen dat deze middag
een succes kon worden. Een speciaal woord van dank aan onze nieuwe collega’s, aan Ingrid (van de
Korenaar) voor haar hulp achter de schermen en aan Nicole Romero en haar zoon voor het maken van het
filmpje.
P.s. Ken jij onze collega’s van het bestuurskantoor (al)? Klik op onderstaande link en bekijk het filmpje waarin
zij zich voorstellen.
https://youtu.be/AwClu52j3A0
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Wist jij dat er ook interessante themalijnen te vinden zijn in QliQ’sCool? Na de themalijn ‘goede
voornemens’ is er nu ook de themalijn ‘methode Engels’ waarbij in Webinars van 30 minuten wordt
ingezoomd op beschikbare methodes voor Engels.

Soms kan een e-learning ook van meerwaarde zijn voor het gehele team. Zo volgde het team van KC
Mozaiek een ‘opfriscursusje’ meldcode kindermishandeling.

Hoe kom je ook alweer in QliQ’sCool? Je gaat naar academieportal.nl/qliq en logt in met je QliQ
emailadres en wachtwoord. Als je ingelogd bent in Office 365 kun je QliQ’sCool ook via de puntjes
linksboven vinden als tegel bij de apps. Je kunt QliQ’sCool ook vinden in de QliQ app die je kunt
downloaden in iedere appstore.
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Kijkje in de scholen
Postcrossing in groep 5!
Alles gaat tegenwoordig zo snel. We staan continu ‘aan’ en met 1 druk op de knop heb je ‘verbinding’
met de andere kant van de wereld. Met het volgende project halen ze deze snelheid er op IKC Trudo
een beetje uit en maken op een andere manier verbinding. Ze sturen kaartjes naar mensen over de hele
wereld. Dat doen ze in het Engels. Via de website van Postcrossing ontvingen ze na aanmelding het
eerste adres. Dat adres wordt random gekozen uit de andere deelnemers aan Postcrossing. Een unieke
code zorgt ervoor dat de ontvanger aan kan geven dat de kaart ontvangen is. Op dat moment mag je
weer meer kaartjes sturen en wordt jouw adres doorgegeven aan iemand die bijvoorbeeld in Japan
woont.
Op deze manier heeft groep 5 ondertussen al een 20-tal kaarten mogen sturen en ontvangen. Ze
schrijven de kaarten in groepjes. Zo kunnen de kinderen overleggen wat ze willen schrijven. Om dat dan
ook nog eens in het Engels te doen is een extra uitdaging. Samenwerken, lezen en leren over
verschillende culturen en landen. Waar komt de kaart vandaan, wie heeft hem geschreven, hoeveel
kilometer heeft de kaart gereisd, hoe ziet dat land er uit? Het is een super leuk project en een aanrader
voor andere scholen. Dank je wel Geert Lambregts voor het delen.
Wat een mooi voorbeeld van ‘aan de slag met wereldburgerschap’! Meer info? www.postcrossing.nl
Heb jij ook een mooi voorbeeld van wereldburgerschap in jouw school? Deel het met
communicatie@qliqprimair.nl
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Nieuws uit de scholen

Excellent
Wij feliciteren KC Dierdonk van harte met het predicaat Excellente School. Een mooie erkenning voor het
harde werken. Lees hier het artikel in het Eindhovens Dagblad.

Afscheid
Petra van den Bosch neemt per 1 feb. 2022 afscheid als directrice van IKC Mondomijn. We wensen
Petra veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging buiten onze organisatie. Tot aan de
zomervakantie neemt Yvonne van Heugten (directrice van de Vendelier) de honneurs waar.

Aangezien we het druk genoeg
hebben allemaal, sluiten we deze
keer af met een kleurplaat waar je
niet veel werk mee hebt 😉😉
Dit is het einde van de nieuwsbrief.
Vragen/opmerkingen? Mail naar
communicatie@qliqprimair.nl
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